ตารางอบรมเดือน มกราคม 2564
วัน

สาขา สมุทรสาคร

เวลา

หัวข้อ

ค่าอบรม

วันที่ 9 มกราคม 2564

09.30-17.00

Frist Step

ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 30 มกราคม 2564

08.30-16.30

Non Motor

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Non Motor

150 บาท / ท่าน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านไม่นาเด็ก และสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมอบรม
สำรองทีน
่ ง่ ั
TEL:02-867-3839
แนะนำ ติ-ชม กำรอบรมได้ท ี่ Email : help@srikrungbroker.co.th

First Step
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เข้าร่วมฟังการอบรม First Step
วันที่ 9

มกราคม 2564

ณ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์

เวลา

จากัด

สาขา สมุทรสาคร

หัวข้ออบรม

09.30 - 10.00 น.

ลงทะเบียน

( เจ้าหน้าที่สาขา )

เรื่ อง ธุ รกิจประเภทเครื อข่าย MGM
10.00 - 10.55 น.

วิทยากร

พรประภา เติมมธุร พจน์

- ประวัติบริษัท และ ความสาเร็ จของบริ ษัท

( หัวหน้าสาขา )

- โครงสร้างระบบ MGM และการปรั บระดับ

พรประภา เติมมธุร พจน์

- ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รั บ

( หัวหน้าสาขา )

เบรก 15 นาที
เรื่ อง ความรู้ ประกันภัยเบื้องต้น

11.10 - 12.00 น.

พรประภา เติมมธุร พจน์

- ความรู้ เบื้องต้นเรื่ อง พรบ.

( หัวหน้าสาขา )

พักกลางวัน (12.00 - 13.00 น.)
เรื่ อง ความรู้ ประกันภัยเบื้องต้น(ต่อ)

13.00 - 14.00 น.

- ความรู้ เบื้องต้นเรื่ องประกัน ป.1 - ป.5

14.00 - 15.00 น.

เรื่ อง ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ( Non Motor และ ประกันสุ ขภาพ)

15.00 - 15.45 น.

อาณิกนันท์ กุสโล
( เจ้าหน้าที่สาขา )
นิรั นด์ นาสุ ริ วงค์
( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

เรื่ อง วิธีการส่ งงานสาหรับสมาชิกใหม่

นิภา วังนาค

- การเตรียมเอกสารในการแจ้งงาน

( เจ้าหน้าที่สาขา )

- วิธีการคิดค่าคอมมิชชั่น

พรประภา เติมมธุร พจน์

- ช่องทางชาระเงิน

( หัวหน้าสาขา )
เบรก 15 นาที

เรื่ อง โปรแกรมออนไลน์ง่ายๆ สาหรั บสมาชิก
- การ Login เข้าสู่ระบบศรี กรุ ง

16.00 - 16.30 น.

- วิธีการตรวจสอบงานที่แจ้งผ่านศรีกรุ ง และลู กทีม MGM
- ตรวจสอบการคืนค่าคอม ค่าสายงาน และการจัดส่ งกรมธรรม์

16.30 -17.00 น.

Work Shop

อาณิกนันท์ กุสโล

( เจ้าหน้าที่สาขา )

เจ้าหน้าที่สาขา

สมาชิกโปรดนา Notebook I-Pad Tablet สมาร์ ทโฟน ส่ วนตัวของท่านมาด้วย

กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สาหรับสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าอบรม สามารถสารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อสารองที่นั่งได้ที่
โทร.

02-8673839

สาขา สมุทรสาคร

Non Motor
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เข้าร่วมฟังการอบรม Non Motor
วันที่ 30

มกราคม 2564

ณ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์

เวลา

จากัด

สาขา สมุทรสาคร

หัวข้ออบรม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

( เจ้าหน้าที่สาขา )

ความรู้ประกัน Non Motor (ช่วงแรก)

นิรันดร์ นาสุริวงค์

- ความรู้ประกันอัคคีภย
ั

09.00 - 10.30 น.

วิทยากร

( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

- ความรู้ประกันภัย IAR (ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)
- ความรู้ประกันขนส่ง

นิรันดร์ นาสุริวงค์
( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

พักเบรก
ความรู้ประกัน Non Motor (ช่วงสอง)
10.45 - 12.00 น.

นิรันดร์ นาสุริวงค์

- ความรู้ประกัน P.A. (ประกันภัยส่วนบุคคล)

( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

- ความรู้ประกัน TA (ประกันการท่องเที่ยว)

นิรันดร์ นาสุริวงค์

Work Shop Non Motor

( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

พักเที่ยง
13.00 - 15.00 น.

ประกันสุขภาพ และ Work Shop ประกันสุขภาพ

นิรันดร์ นาสุริวงค์
( เจ้าหน้าที่ Non Motor )

พักเบรก
15.15 - 15.30 น.

ผลิต ภัณฑ์อน
ื่ ๆ Tisco และ Lucky Leasing

15.30 - 16.30 น.

โปรโมชั่นใหม่ กล้องวงจรปิด CCTV (TORA)

( ผู้จัดการสาขา )

( ผู้จัดการสาขา )

กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สาหรับสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าอบรม สามารถสารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่

ไม่มีค่าใช้จา่ ย
ติดต่อสารองที่นั่งได้ที่
โทร.

02-867-3839

สาขา สมุทรสาคร

